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بسوم يقلد األسر المنتجة



  

علينا ان نحمد اهلل على كل حال فهو اأعلم بحالنا، وال نياأ�س من رحمته فهو الرحمن الرحيم، فاإذا جعلك اهلل يف حالة 

فال تطلب غريها الأنه عليم بك فاإن افقرك فال تقل ليته اغناين.. وان امر�شك فال تقل ليته �شفاين.

واحمد اهلل على ا�شالمك.. كما احمده على تقواك، واإذا ما راأيت جاهالً فاحمد اهلل على علمك. واإذا ما راأيت ان�شاناً 

مبتلى وم�شابا فاأحمد اهلل على العافية.

وان جنعل احلمد هلل على ال�شتنا دائماً وابداً فجملة احلمد هلل على كل حال من اعظم اال�شياء واحبها هلل تعاىل.
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حلم يتعرث... وحلم يتحقق... 

وتبقى اأحالم اأطفالنا قيد االنتظار..

اأمنيات الأطفال بالعام 2014م

امتنى يف العام امليالدي اجلديد اأن اأ�صبح كبرية 

لأين  متفوقة  واأكون  املدر�صة  اإىل  واأذهب  عمتي  مثل 

حتى  امل�صتقبل  يف  اأطفال  طبيبة  اأ�صبح  اأن  اأمتنى 

اأعالج جميع الأطفال.

زهراء زهري اإبراهيم

 )4 �سنوات(

 )5 �سنوات(ح�سن نبيل دروي�س
امتنى ان  حتقق جميع امنياتي اأهمها اأن اتعلم 

واأن  احل�صان  على  اركب  واأن  الأ�صماك  ا�صطياد 

�صيارة �صغرية.ا�صافر مع اأ�صرتي لل�صياحة واأن ي�صرتي يل والدي 

ح�سن جعفر 

ح�سن )7 �سنوات( 
امتنى اأن اعي�ش مع والدي 

ا�صافر  واأن  وكبري،  جديد  منزل  يف  واخوتي  ووالدتي 

واأن  املدر�صية  الواجبات  عدد  تقل  اأن  امتنى  كما  كثرياً، 

تاأتي  اأن  وامتنى  الثقيل،  املدر�صية  احلقيبة  وزن  يخف 

العطلة ب�صرعة حتى العب مع ابناء اجلريان، وامتنى اأن 

حلبيبة واأن 
يعم الأمن والأمان يف مملكة البحرين ا

يعي�ش اجلميع يف �صحة و�صعادة.

الورديه  واحالمه  ائه.. 
�شت بربودة   2014 جلديد 

ا العام  علينا 
طل 

ولكنها  كثرية  االطفال  احالم  االطفال،  عمر  من  جديدا 
ربيعا  لت�شيف 

جلديد حققها لهم.
فالنا لك ايها العام ا

هذه احالم اط
حيلة، 

لي�شت م�شت

اأحمد جا�سم اأحمد

 )5 �سنوات(

اآخر  عاماً  �صاأكرب  الكثرية،  اأمنياتي  �صاأحقق  2014م  عام  يف 

اأ�صبح  حتى  واخواين  اأمي  �صاأ�صاعد  كبرياً،  رجالً  اأبي،  مثل  لأكون 

رجل املنزل، و�صوف ن�صافر جميعنا يف ال�صيف بعد اأن اأح�صل على 

�صهادة التفوق واأجنح بامتياز يف املدر�صة واأن ن�صتمتع كثرياً، واأن 

ي�صرتي اأبي الدراجة احلمراء الكبرية التي راأيتها مبنا�صبة 

عيد ميالدي.

محررة ملحق براعم
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وطني حبيبي

هو موقع على الإنرتنت، ي�صتخدم برنامج خا�ش للبحث 

عن املعلومات يف �صبكة الإنرتنت: ياهو وغوغل.

براعم . نت

 Search Engines حمرك البحث

بيت 
السعف

بيوتهم  يبنون  املا�صي  يف  النا�ش  من  الكثري  كان 

واختلفت  ال�صتاء  او  لل�صيف  �صواء  النخيل  �صعف  من 

ت�صميات وا�صكال هذه البيوت تبعا لختالف طريقة البناء 

واملدجج  املنامي  )العري�ش  فهناك  البيت،  وا�صتعمالت 

والعربي ذو الطابقني وغريها(.

وقد انت�صرت هذه البيوت يف القرى و املدن ال�صاحلية 

كما ا�صتخدمت بيوتا �صيفية )مَكيظ( تقطنها  الهايل يف 

ال�صيف ويهجرونها يف ال�صتاء.

رفيع  فني  بذوق  تتميز  البحرين  يف  القدمية  البيوت 

البيئة  يف  املتوافرة  باملواد  البيوت  اأ�صقف  تغطى  فكانت 

املحلية مثل النخيل والطني واحلجر ف�صعف اخليل ي�صيف 

من  �صورة  مني  فلكم  جميل  رونق  البيوت  ا�صقف  اىل 

ت�صويري تو�صح الفكرة اجلميلة

ألفريد نوبل
مدينة  يف   1833 اأكتوبر   24 يف  نوبل  األفريد  ولد 

ويدّية، عِمل والده يف حقل الألغام  �صتوكهومل بالعا�صمة ال�صِ

املجال،  العمل يف هذا  الّناجم عن  ثراءه  البحرّية. وا�صتغّل 

لإتاحة فر�صة تعلُّم جيدة لبنه األفريد واإخوته الثالثة، فوّفر 

لهم املُدّر�صني الأْكَفّاء يف علوم الطبيعة والكيمياء واّللغات 

عمره،  من  ع�صرة  ال�صابعة  األفريد  بلغ  اإن  وما  والآداب، 

حّتى اأتقن خم�ش ُلغات »ال�صويدّية، والرو�صّية، والفرن�صّية، 

والإنكليزّية، والأملانّية«.

»�صتوكهومل«  مدينة  من  بالقرب  م�صنعا  األفريد  والد  بنى 

نيع مادة »النيرتوكلي�صرين« �صديدة النفجار. لكّن امل�صنع  لت�صّ

من  واأربعة  »اإميل«  الأ�صغر  اأخيه  مبقتل  وت�صّبب  انفجر 

بوجود  اأّنه  ت�صّور  قد  األفريد  اأّن  والُعّمال.  الكيميائّيني 

هذا الخرتاع �صُت�صعد الب�صرية، لكن �صرعان ما 

تبني خطاأ مق�صده، فاأراد التّكفري عن ذنبه 

يف اأواخر حياته باأن وهب ثروته لكل 

من ُي�صهم باخرتاع ُيفيد الب�صرية، 

تعبرًيا منه عن اأ�صفه ال�صديد من 

تبعات اخرتاعه، فر�صد جائزة 

�ُصميت با�صمه وهي املعروفة 

اليوم بـ »جائزة نوبل«.



07 عيادة وتغذية
الخميس 7 ربيع االول 1435 - العدد 9040

Thursday 9th - January 2014 - No.9040

   

املقادير

500 غرام من الفواكه ال�صيفية جممدة، 50 غرام 

بنكهة  لنب  غرام   500 تفاح،  ع�صري  مل   300 �صكر، 

التوت.

الطريقة

وميرر  ناعم  مزيج  على  للح�صول  الكل  يهر�ش 

اخلليط عرب املنخل للتخل�ش من البذور.

منت�صف  يف  او  الفطور  على  الكوكتيل  يقدم  ثم 

النهار.

كوكتيل اللبن والتوت األحمر

الو�صيلة  هو  اليدين  غ�صل 

من  اجلــراثــيــم  ملنع  ــل  ــث الأم

النت�صار، واأف�صل الأوقات لغ�صل 

اليدين:

1- قبل الأكل اأو مل�ش الطعام.

2- بعد ا�صتخدام دورة املياه.

3- بعد م�صح الأنف اأو ال�صعال.

4- بعد مل�ش احليوانات الأليفة .

اللعب باخلارج. 5-بعد 

6-قبل وبعد زيارة اأحد املر�صى. 

الطريقة املثالية لغ�سل اليدين:

اليدين. لغ�صل  فاتراً  ماًء  1-ا�صتخدم 

امل�صاد  ال�صابون  ا�صتخدم   -2

للبكرتيا.

3-قم بعمل رغوة على جانبي كفيك 

الأ�صابع،  وبني  )املع�صم(  الر�صغ  وعلى 

التي  الأماكن  اأحد  فهي  اأظافرك  اغ�صل  و 

واخريا  بها،  الختباء  اجلراثيم  حتب 

جيدا  ون�صفها  باملاء  جيدا  يدك  اغ�صل 

نظيفة. بفوطة 

غـــــ�ســــل الـــيــــديـــــن

هو نبات زهري مت�شلق تكون ثماره كبرية احلجم وت�شتخدم 

واالرز  اللحم  جانب  اإىل  اي�شاً  طهوها  وميكن  املربى  �شنع  يف 

وتوؤكل بذور اليقطني ولها طعم لذيذ.

يقطينيقطين
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يف  يعي�س  مفرت�س،  حيوان 

بقايا  وياأكل  والرباري،  الغابات 

ال�شبع  ين�شط  امليتة،  احليوانات 

ليالً ليبحث عن فري�شته. املظلة نوع من �شم�شية من احلرير اأو النيلون، 

تكبح �شقوط طيار ا�شطر اإىل القفز خارج طيارة 

ام�شت يف حالة خطر و�شياع.

نعت املظلة لتكون قبل كل �شيء جهاز انقاذ  �شُ

للطيارين ولركاب الطائرات. فهي، ب�شراعها احلريري 

الوا�شع الذي يبلغ ُقطره ع�شرة اأمتار، تتكئ على الهواء، 

وتخفف �شرعة الهبوط احلر. 

النزول  عملية  يوجه  ان  املدرب  املظلي  وي�شتطيع  هذا 

املظلة.  ن�شيج  يف  املوزعة  النوافذ  بع�س  بفتح  اأو  بالتاأرجح، 

انه ميكن ان يكون خا�شعاً  اإال  اآيل،  انفتاح املظلة يحدث ب�شكل 

الإرادة املظلي نف�شه، اإذا توفر له من املهارة والتدريب ما ي�شمح له 

بالقيام بقفزة ذات انفتاح موؤجل.

المظلةالمظلةالمظلةالمظلة

مياه  يف  املرجانية  ال�صعاب  تنمو 

ال�صافية.  الدافئة  ال�صتوائية  البحار 

وهي تعترب املوطن لكثري من النباتات 

كيف  معنا  اكت�صف  واحلــيــوانــات. 

والكائنات  املرجانية  ال�صعاب  تتكون 

التي تعي�ش يف هذه املجتمعات امللونة 

يف اعماق البحار.

املرجانية ال�سخور  على  احلياة 

املرجانية  ال�صعاب  �صخور  تعترب 

ملاليني  تقريباً  ال�صا�صي  املوطن  هي 

واحليوانات  النباتات  من  ــواع  الن

احلياة.  باأ�صكال  متتلئ  حيث  البحرية 

على  البحرية  احلياة  تتنوع  حيث 

املرجانية. ال�صعاب  �صخور 

املرجانية ال�صعاب  غذاء  �صال�صل 

هامة  البحرية  النباتات  تعترب 

املرجانية  ال�صعاب  حلياة  بالن�صبة 

فـــالأ�ـــصـــمـــاك الــ�ــصــغــرية 

الطحالب  على  تتغذى 

ت  ئنا لكا ا و

املاء  �صطح  على  الطافية  احليوانية 

يتغذى  كذلك  العوالق.  ت�صمى  والتي 

البولب املرجاين على هذه العوالق.

اجلمربي  مثل  الق�صريات  وتتغذى 

البحر  و�ــصــرطــان  البحر  ـــراد  وج

وا�صكال  البحرية  احليوانات  على 

البحر.  ــاع  ق يف  اخـــرى  حيوانية 

مثل  الكرب حجماً  احليوانات  وتتغذى 

البحر  عرو�ش  و�صمك  ابوذقن  �صمك 

ال�صغري  ال�صمك  على  والخطبوط 

ال�صمكة  والق�صريات. كما تتغذى اي�صاً 

املرجان. على  الببغائية 

الغذائية  ال�صل�صلة  راأ�ــش  وعلى 

توجد اأنواع عديدة من ال�صماك الكبرية 

مثل الخف�ش و�صمكة الربكودة و�صمك 

على  ال�صماك  هذه  وتتغذى  القر�ش. 

الق�صريات  مثل  �صغرية  اخرى  ا�صماك 

والرخويات.

أجزاء الجسمالشعاب المرجانية

mouth      الفم

هو فتحة بني ال�صفتني وراءها جتويف يحوي 

اأهم اع�صاء  ال�صنان والل�صان وتعترب ال�صفتان من 

على  اي�صاً  الفم  النطق وخمارج احلروف ويحوي 

غدد لعابية تفرز لعاباً يقوم برتطيب الطعام.

arm     الذراع

هو ذلك اجلزء من اجل�صم الذي يتدىل من 

اأعلى اجلذع بوا�صطة الكتف، وهو يتاألف من 

الع�صد وال�صاعد واليد.

foot     القدم

الن�صان،  عند  الرجل  نهاية  هي 

ويتاألف  واحلركة،  لالرتكاز  وت�صتعمل 

من  عدد  من  الن�صان  عند  القدم  هيكل 

العظام.

الضبعالضبع
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م�ساهمةمن الطفل:

 را�سد �سلمان

ُر�سمت بااليباد

خالد حمد الفزاري

فجر حمد الفزاري

م�ساهمة- مرمي

م�ساهمة- نور بوجندل



مسابقات10

   م

ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف ـ واإلمييل. 
على امييل :baraem@alayam.com أو تسلم باليد على ورقة بيضاء في الصندوق اخملصص للمسابقة مببنى 

»األيام« باجلنبية في موعد أقصاه يوم األحد من االسبوع القادم  للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا الطائر؟

مسابقة: من داخل العدد

2-  غرنوق البحر1-  غرنوق الغبيسي

2- 7 لغات 1- 5 لغات

-كم لغة أتقن ألفريدو نوبل ؟

المسابقة

مدر�ش �صاأل اأحد طالبه .. كم عمر اأبوك؟

قال الطالب: واهلل ما اأدري .. ب�ش من زمان وهو عندنا!

ال�صتاذ: مالذي ي�صبب نزول العرق وزيادة 

�صربات القلب؟

الطالب: ا�صئلتك يا ا�صتاذ.

من زمان

حمراء أسئلة مدينة   -  1

خ�صراء، 
اأ�صوارها 

�صكانها �صود؟

جتده  �صيء   -  2

وجتده  ال�صماء  يف 

من  وينزل  الأر�ش  يف 

عليه 
ويعي�ش  ال�صماء 

النا�ش. فما هو؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر ومنتزه عذاري

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

ا�صحاق مرييت �صنجر

بيان عبداهلل فقيه

رمي �صيد �صرف �صيد هالل

اإليا�ش يا�صر عبا�ش خليل

1- »البطيخ الحمر«

2- »املاء«
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فقمة

ما اسم الحيوان؟

من داخل العدد

جاهاًل كنت  م��ا  األي���ام  ل��ك  وي��أت��ي��ك ب���األخ���ب���ار م���ن ل���م ت���زودستبدي 



11 تسالي

- خري الكالم ما قل ودل .

- الدهر يومان يوم لك ويوم عليك .

- يف االحتاد قوة .

- ما خاب من ا�ست�سار .

- العجلة من ال�سيطان .

أمـثـــال

فوارق

كيف ترسم »القرش«
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سودوكو
1234
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3
1

4

1
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4

6
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Mach each picture with the correct word. Read the words aloud.

plant

thumb

broom

grass
رتب من الكبري اىل ال�سغري
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علي عليوي

قسيم محمد

زينب ياسر النشابة

فيصل وعبدالعزيز فهد



مجتمع14
الخميس 7 ربيع االول 1435 - العدد 9040

Thursday 9th - January 2014 - No.9040

»PLAY« تقوم بإطالق استراحة شيقة و جديدة

جمعية النور للبر تقدم برامج دينية وترفيهية



15 مجتمع
الخميس 7 ربيع االول 1435 - العدد 9040

Thursday 9th - January 2014 - No.9040

استمتع بورشة الموسيقى في المركز العلمي البحريني

الوطني  وال��ي��وم  العالمي  المعاق  ي��وم 
للتأهيل  والكويت  البحرين  بنك  مركز  في 

مدر�سة ال�سالم حتتفل بالعيد الوطني



Thursday 9th - January 2014 - No.9040الخميس 7 ربيع االول 1435 - العدد 9040

شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

Occupations وظــــــــائـــــــف

راق�سة باليه

مغني

خباز

م�سفف ال�سعر

ر�سام

�ساعي بريد

مزارع

جزار

جنار


